
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 

 
 

ΗΔΡΔΤ 

Δπινγεηόο ν Θεόο εκώλ, πάληνηε, λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνύο αηώλαο ησλ αηώλσλ.  

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. 
ΗΔΡΔΤ 

Γόμα ζνη ν Θεόο εκώλ, δόμα ζνη. 

Βαζηιεύ νπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεύκα ηεο αιεζείαο ν παληαρνύ παξώλ θαη ηα 

πάληα πιεξώλ ν ζεζαπξόο ησλ αγαζώλ θαη δσήο ρνξεγόο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ 

εκίλ θαη θαζάξηζνλ εκάο από πάζεο θειίδνο θαη ζώζνλ αγαζέ, ηαο ςπράο εκώλ. 

Ακήλ. 
ΑΝΑΓΝΧΣΖ:  
ΣΡΗΑΓΗΟΝ 

Άγηνο ν Θεόο, Άγηνο ηζρπξόο, Άγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. [3] 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε, ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ. Γέζπνηα, 

ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ. Άγηε, επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζελείαο εκώλ, 

έλεθελ ηνπ νλόκαηνο ζνπ.   

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκα ζνπ, ειζέησ ε βαζηιεία 

ζνπ, γελεζήησ ην ζέιεκα ζνπ, σο ελ νπξαλώ, θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ 

ηνλ επηνύζηνλ δόο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο 

αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ, θαη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη 

εκάο από ηνπ πνλεξνύ.  
ΗΔΡΔΤ 

ηη ζνπ εζηηλ ε βαζηιεία θαη ε δύλακηο θαη ε δόμα, ηνπ Παηξόο, θαη ηνπ Τηνύ, 

θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. 

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ ησ βαζηιεί εκώλ Θεώ. 

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ Υξηζηώ ησ βαζηιεί εκώλ Θεώ. 

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ απηώ Υξηζηώ ησ βαζηιεί θαη Θεώ 

εκώλ. 
ΦΑΛΜΟ  4 



Δλ ησ επηθαιείζζαί κε εηζήθνπζαο κνπ, ν Θεόο ηεο δηθαηνζύλεο κνπ, ελ ζιίςεη 

επιάηπλαο κε. Οηθηείξεζόλ κε, θαη εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ. Τηνί 

αλζξώπσλ, έσο πόηε βαξπθάξδηνη; ίλα ηη αγαπάηε καηαηόηεηα, θαη δεηείηε 

ςεύδνο; Καη γλώηε, όηη εζαπκάζησζε Κύξηνο ηνλ όζηνλ απηνύ, Κύξηνο 

εηζαθνύζεηαί κνπ, ελ ησ θεθξαγέλαη κε πξνο απηόλ. Οξγίδεζζε, θαη κε 

ακαξηάλεηε, α ιέγεηε ελ ηαηο θαξδίαηο πκώλ, επί ηαηο θνίηαηο πκώλ θαηαλύγεηε. 

Θύζαηε ζπζίαλ δηθαηνζύλεο, θαη ειπίζαηε επί Κύξηνλ. Πνιινί ιέγνπζη· Σηο δείμεη 

εκίλ ηα αγαζά; Δζεκεηώζε εθ' εκάο ην θώο ηνπ πξνζώπνπ ζνπ, Κύξηε, έδσθαο 

επθξνζύλελ εηο ηελ θαξδίαλ κνπ, Από θαξπνύ ζίηνπ, νίλνπ θαη ειαίνπ απηώλ 

επιεζύλζεζαλ. Δλ εηξήλε επί ην απηό θνηκεζήζνκαη, θαη ππλώζσ, ηη ζπ, Κύξηε, 

θαηά κόλαο επ' ειπίδη θαηώθηζαο κε.  

  
ΦΑΛΜΟ 6 

Κύξηε, κε ησ ζπκώ ζνπ ειέγμεο κε, κεδέ ηε νξγή ζνπ παηδεύζεο κε. Διέεζόλ 

κε, Κύξηε, όηη αζζελήο εηκη ίαζαη κε, Κύξηε, όηη εηαξάρζε ηα νζηά κνπ, θαη ε 

ςπρή κνπ εηαξάρζε ζθόδξα, θαη ζπ, Κύξηε, έσο πόηε; Δπίζηξεςνλ, Κύξηε, ξύζαη 

ηελ ςπρήλ κνπ, ζώζόλ κε έλεθελ ηνπ ειένπο ζνπ. ηη νπθ έζηηλ ελ ησ ζαλάησ ν 

κλεκνλεύσλ ζνπ, ελ δε ησ άδε ηηο εμνκνινγήζεηαί ζνη; Δθνπίαζα ελ ησ 

ζηελαγκώ κνπ, ινύζσ θαζ' εθάζηελ λύθηα ηελ θιίλελ κνπ, ελδάθξπζί κνπ ηελ 

ζηξσκλήλ κνπ βξέμσ. Δηαξάρζε από ζπκνύ ν νθζαικόο κνπ, επαιαηώζελ ελ πάζη 

ηνηο ερζξνίο κνπ. Απόζηεηε απ' εκνύ πάληεο νη εξγαδόκελνη ηελ αλνκίαλ, όηη 

εηζήθνπζε Κύξηνο ηεο θσλήο ηνπ θιαπζκνύ κνπ, Ήθνπζε Κύξηνο ηεο δεήζεώο 

κνπ, Κύξηνο ηελ πξνζεπρήλ κνπ πξνζεδέμαην. Αηζρπλζείεζαλ θαη ηαξαρζείεζαλ 

πάληεο νη ερζξνί κνπ, απνζηξαθείεζαλ θαη θαηαηζρπλζείεζαλ ζθόδξα δηα ηάρνπο.  

  
ΦΑΛΜΟ Η2 

Έσο πόηε, Κύξηε, επηιήζε κνπ εηο ηέινο; έσο πόηε απνζηξέθεηο ην πξόζσπόλ 

ζνπ απ' εκνύ; Έσο ηίλνο ζήζνκαη βνπιάο ελ ςπρή κνπ, νδύλαο ελ θαξδία κνπ, 

εκέξαο θαη λπθηόο; Έσο πόηε πςσζήζεηαη ν ερζξόο κνπ επ' εκέ; Δπίβιεςνλ, 

εηζάθνπζόλ κνπ, Κύξηε, ν Θεόο κνπ. Φώηηζνλ ηνζο νθζαικνύο κνπ, κήπνηε 

ππλώζσ εηο ζάλαηνλ, κήπνηε είπε ν ερζξόο κνπ· Ίζρπζα πξόο απηόλ. Οη 

ζιίβνληέο κε αγαιιηάζνληαη, εάλ ζαιεπζώ, εγώ δε, επί ησ ειέεη ζνπ ήιπηζα. 

Αγαιιηάζεηαη ε θαξδία κνπ επί ησ ζσηεξίσ ζνπ, άζσ ησ Κπξίσ ησ 

επεξγεηήζαληί κε, θαη ςαιώ ησ νλόκαηη Κπξίνπ ηνπ Τςίζηνπ.  

Έπίβιεςνλ, εηζάθνπζόλ κνπ, Κύξηε, ν Θεόο κνπ. Φώηηζνλ ηνπο νθζαικνύο κνπ, 

κήπνηε ππλώζσ εηο ζάλαηνλ, κήπνηε είπε ν ερζξόο κνπ, Ίζρπζα πξνο απηόλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Αιιεινύτα, Αιιεινύτα, Αιιεινύτα, δόμα ζνη ν Θεόο, (3)  

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  
ΦΑΛΜΟ 24 

Πξνο ζε, Κύξηε, ήξα ηελ ςπρήλ κνπ, ν Θεόο κνπ, επί ζνη πέπνηζα, κε 

θαηαηζρπλζείελ εηο ηνλ αηώλα. Μεδέ θαηαγειαζάησζάλ κε νη ερζξνί κνπ, θαη γαξ 

πάληεο νη ππνκέλνληέο ζε, νπ κε θαηαηζρπλζώζηλ. Αηζρπλζήησζαλ νη αλνκνύληεο 

δηαθελήο, Σαο νδνύο ζνπ, Κύξηε, γλώξηζνλ κνη, θαη ηαο ηξίβνπο ζνπ δίδαμόλ κε. 



Οδήγεζόλ κε επί ηελ αιήζεηάλ ζνπ, θαη δίδαμόλ κε, όηη ζπ εη ν Θεόο ν ζσηήξ 

κνπ, θαη ζε ππέκεηλα όιελ ηελ εκέξαλ. Μλήζζεηη ησλ νηθηηξκώλ ζνπ, Κύξηε, θαη 

ηα ειέε ζνπ, όηη από ηνπ αηώλόο εηζηλ. Ακαξηίαο λεόηεηόο κνπ θαη αγλνίαο κνπ 

κε κλεζζήο. Καηά ην έιεόο ζνπ κλήζζεηί κνπ ζπ, έλεθελ ηεο ρξεζηόηεηόο ζνπ, 

Κύξηε, Υξεζηόο θαη επζύο ν Κύξηνο, δηα ηνύην λνκνζεηήζεη ακαξηάλνληαο ελ 

νδώ. Οδεγήζεη πξαείο ελ θξίζεη, δηδάμεη πξαείο νδνύο απηνύ. Πάζαη αη νδνί 

Κπξίνπ έιενο, θαη αιήζεηα ηνηο εθδεηνύζη ηελ δηαζήθελ απηνύ, θαη ηα καξηύξηα 

απηνύ. Έλεθελ ηνπ νλόκαηόο ζνπ, Κύξηε, θαη ηιάζζεηη ηε ακαξηία κνπ, πνιιή γαξ 

εζηη. Σηο εζηηλ άλζξσπνο ν θνβνύκελνο ηνλ Κύξηνλ; λνκνζεηήζεη απηώ ελ νδώ ε 

εξεηίζαην. Ζ ςπρή απηνύ ελ αγαζνίο απιηζζήζεηαη, θαη ην ζπέξκα απηνύ 

θιεξνλνκήζεη γελ. Κξαηαίσκα Κύξηνο ησλ θνβνπκέλσλ απηόλ, θαη ε δηαζήθε 

απηνύ δειώζεη απηνίο. Οη νθζαικνί κνπ δηα παληόο πξνο ηνλ Κύξηνλ, όηη απηόο 

εθζπάζεη εθ παγίδνο ηνπο πόδαο κνπ. Δπίβιεςνλ επ' εκέ, θαη ειέεζόλ κε, όηη 

κνλνγελήο θαη πησρόο εηκη εγώ, Αη ζιίςεηο ηεο θαξδίαο κνπ επιεζύλζεζαλ, εθ 

ησλ αλαγθώλ κνπ εμάγαγέ κε. Ίδε ηελ ηαπείλσζίλ κνπ, θαη ηνλ θόπνλ κνπ, θαη 

άθεο πάζαο ηαο ακαξηίαο κνπ, Ίδε ηνπο ερζξνύο κνπ, όηη επιεζύλζεζαλ, θαη 

κίζνο άδηθνλ εκίζεζάλ κε. Φύιαμνλ ηελ ςπρήλ κνπ, θαη ξύζαί κε, κε 

θαηαηζρπλζείελ όηη ήιπηζα επί ζε. Άθαθνη θαη επζείο εθνιιώληό κνη, όηη ππέκεηλά 

ζε, Κύξηε. Λύηξσζαη, ν Θεόο, ηνλ Ηζξαήι εθ παζώλ ησλ ζιίςεσλ απηνύ.  

  
ΦΑΛΜΟ Λ' (30) 

Δπί ζόη, Κύξηε, ήιπηζα, κε θαηαηζρπλζείελ εηο ηνλ αηώλα, ελ ηε δηθαηνζύλε ζνπ 

ξύζαί κε, θαη εμεινύ κε. Κιίλνλ πξνο κε ην νπο ζνπ, ηάρπλνλ ηνπ εμειέζζαη κε. 

Γελνύ κνη εηο Θεόλ ππεξαζπηζηήλ, θαη εηο νίθνλ θαηαθπγήο ηνπ ζώζαη κε. ηη 

θξαηαίσκά κνπ, θαη θαηαθπγή κνπ εη ζπ, θαη έλεθελ ηνπ νλόκαηόο ζνπ νδεγήζεηο 

κε, θαη δηαζξέςεηο κε. Δμάμεηο κε εθ παγίδνο ηαύηεο, εο έθξπςάλ κνη, όηη ζπ εη ν 

ππεξαζπηζηήο κνπ, Κύξηε. Δηο ρείξάο ζνπ Παξαζήζνκαη ην πλεύκά κνπ, 

ειπηξώζσ κε, Κύξηε, ν Θεόο ηεο αιεζείαο. Δκίζεζαο ηνπο δηαθπιάζζνληαο 

καηαηόηεηαο δηαθελήο. Δγώ δε επί ησ Κπξίσ ήιπηζα, αγαιιηάζνκαη θαη 

επθξαλζήζνκαη επί ησ ειέεη ζνπ. ηη επείδεο επί ηελ ηαπείλσζίλ κνπ, έζσζαο εθ 

ησλ αλαγθώλ ηελ ςπρήλ κνπ. Καη νπ ζπλέθιεηζάο κε εηο ρείξαο ερζξώλ, έζηεζαο 

ελ επξπρώξσ ηνπο πόδαο κνπ. Διέεζνλ κε, Κύξηε, όηη ζιίβνκαη, εηαξάρζε ελ 

ζπκώ ν νθζαικόο κνπ, ε ςπρή κνπ, θαη ε γαζηήξ κνπ. ηη εμέιηπελ ελ νδύλε ε 

δσή κνπ, θαη ηα έηε κνπ ελ ζηελαγκνίο. Ζζζέλεζελ ελ πησρεία ε ηζρύο κνπ, θαη 

ηα όζηά κνπ εηαξάρζεζαλ, Παξά πάληαο ηνπο ερζξνύο κνπ εγελήζελ όλεηδνο, θαη 

ηνηο γείηνζί κνπ ζθόδξα, θαη θόβνο ηνηο γλσζηνίο κνπ. Οη ζεσξνύληεο κε εμσ 

έθπγνλ απ' εκνύ, επειήζζελ σζεί λεθξόο από θαξδίαο. Δγελήζελ σζεί ζθεύνο 

απνισιόο, όηη ήθνπζα ςόγνλ πνιιώλ παξνηθνύλησλ θπθιόζελ, Δλ ησ 

επηζπλαρζήλαη απηνύο άκα επ' εκέ, ηνπ ιαβείλ ηελ ςπρήλ κνπ εβνπιεύζαλην. Δγώ 

δε επί ζνη, Κύξηε, ήιπηζα, είπα· π εη ν Θεόο κνπ ελ ηαηο ρεξζί ζνπ νη θιήξνη κνπ. 

Ρύζαη κε εθ ρεηξόο ερζξώλ κνπ, θαη εθ ησλ θαηαδησθόλησλ κε. Δπίθαλνλ ην 

πξόζσπόλ ζνπ επί ηνλ δνύινλ ζνπ, ζώζνλ κε ελ ησ ειέεη ζνπ Κύξηε, κε 

θαηαηζρπλζείελ, όηη επεθαιεζάκελ ζε. Αηζρπλζείεζαλ αζεβείο, θαη θαηαρζείεζαλ 

εηο άδνπ. Άιαια γελεζήησ ηα ρείιε ηα δόιηα, ηα ιαινύληα θαηά ηνπ δηθαίνπ 

αλνκίαλ, ελ ππεξεθαλία θαη εμνπδελώζεη, Χο πνιύ ην πιήζνο ηεο ρξεζηόηεηόο 

ζνπ, Κύξηε, εο έθξπςαο ηνηο θνβνπκέλνηο ζε. Δμεηξγάζσ ηνηο ειπίδνπζηλ επί ζε 

ελαληίνλ ησλ πηώλ ησλ αλζξώπσλ. Καηαθξύςεηο απηνύο ελ απνθξύθσ ηνπ 

πξνζώπνπ ζνπ, από ηαξαρήο αλζξώπσλ. θεπάζεηο απηνύο ελ ζθελή από 

αληηινγίαο γισζζώλ. Δπινγεηόο Κύξηνο, νηη εζαπκάζησζε ην έιενο απηνύ ελ 

πόιεη πεξηνρήο. Δγώ δε είπα ελ ηε εθζηάζεη κνπ, Απέξξηκκαη από πξνζώπνπ ησλ 



νθζαικώλ ζνπ. Γηα ηνύην εηζήθνπζαο ηεο θσλήο ηεο δεήζεώο κνπ, ελ ησ 

θεθξαγέλαη κε πξόο ζε. Αγαπήζαηε ηνλ Κύξηνλ πάληεο νη όζηνη απηνύ όηη 

αιεζείαο εθδεηεί Κύξηνο, θαί αληαπνδίδσζη ηνηο πεξηζζώο πνηνύζηλ ππεξεθαλίαλ, 

Αλδξίδεζζε, θαη θξαηαηνύζζσ ε θαξδία πκώλ, πάληεο νη ειπίδνληεο επί Κύξηνλ.  

  
ΦΑΛΜΟ 90 

Ο θαηνηθώλ ελ βνεζεία ηνπ Τςίζηνπ, ελ ζθέπε ηνπ Θενύ ηνπ νπξαλνύ 

απιηζζήζεηαη. Δξεί ησ Κπξίσ, Αληηιήπησξ κνπ εη, θαη θαηαθπγή κνπ, ν Θεόο 

κνπ, θαη ειπηώ επ' απηόλ. ηη απηόο ξύζεηαη ζε εθ παγίδνο ζεξεπηώλ, θαη από 

ιόγνπ ηαξαρώδνπο. Δλ ηνηο κεηαθξέλνηο απηνύ επηζθηάζεη ζνη, θαη ππό ηαο 

πηέξπγαο απηνύ ειπηείο, όπισ θπθιώζεη ζε ε αιήζεηα απηνύ. Οπ θνβεζήζε από 

θόβνπ λπθηεξηλνύ, από βέινπο πεηνκέλνπ εκέξαο. Από πξάγκαηνο ελ ζθόηεη 

δηαπνξεπνκέλνπ, από ζπκπηώκαηνο θαη δαηκνλίνπ κεζεκβξηλνύ. Πεζείηαη εθ ηνύ 

θιίηνπο ζνπ ρηιηάο, θαη κπξηάο εθ δεμηώλ ζνπ, πξνο ζε δε νπθ εγγηεί. Πιήλ ηνηο 

νθζαικνίο ζνπ θαηαλνήζεηο, θαη αληαπόδνζηλ ακαξησιώλ όςεη. ηη ζπ, Κύξηε, ε 

ειπίο κνπ, ηνλ Όςηζηνλ έζνπ θαηαθπγήλ ζνπ.  Οπ πξνζειεύζεηαη πξνο ζε θαθά, 

θαη κάζηημ νπθ εγγηεί ελ ησ ζθελώκαηί ζνπ. ηη ηνηο Αγγέινηο απηνύ εληειείηαη 

πεξί ζνπ, ηνπ δηαθπιάμαη ζε ελ πάζαηο ηαηο νδνίο ζνπ. Δπί ρεηξώλ αξνύζη ζε, 

κήπνηε πξνζθόςεο πξνο ιίζνλ ηνλ πόδα ζνπ. Δπί αζπίδα θαη βαζηιίζθνλ 

επηβήζεη, θαη θαηαπαηήζεηο ιένληα θαη δξάθνληα, ηη επ' εκέ ήιπηζε, θαη ξύζνκαη 

απηόλ, ζθεπάζσ απηόλ, όηη έγλσ ην όλνκά κνπ. Κεθξάμεηαη πξνο κε, θαη 

εηζαθνύζνκαη απηνύ, κεη' απηνύ εηκί ελ ζιίςεη, εμεινύκαη απηόλ, θαη δνμάζσ 

απηόλ. Μαθξόηεηα εκεξώλ εκπιήζσ απηόλ, θαη δείμσ απηώ ην ζσηήξηνλ κνπ 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Αιιεινύτα, Αιιεινύτα, Αιιεινύτα, δόμα ζνη ν Θεόο, (3)  

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  
Δίηα ηνπο εθεμήο ηίρνπο, ρύκα θαη άλεπ κέινπο, εη έζηηλ εθηόο ηεο κεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο, ελ 

ηαύηε δε ςάιινκελ απηνύο εμ εθαηέξσλ ησλ Υνξώλ, αξγώο θαη κεγάιε ηε θσλή.  
Άξρεηαη δε ν πξώηνο Υνξόο νύησ, εηο 

Ήρνλ πι. β' 

Μεζ' εκώλ ν Θεόο, γλώηε έζλε θαη εηηάζζε.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Δπαθνύζαηε έσο εζράηνπ ηεο γεο, 

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Ηζρπθόηεο εηηάζζε.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

αλ γαξ πάιηλ ηζρύζεηε, θαη πάιηλ εηηεζήζεζζε.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Καη ελ αλ βνπιήλ βνπιεύζεζζε, δηαζθεδάζεη Κύξηνο.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο, 

Καη ιόγνλ, νλ εάλ ιαιήζεηε, νπ κε εκκείλε ελ πκίλ, 

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  



Σνλ δε θόβνλ πκώλ νπ κε θνβεζώκελ, νπδ' νπ κε ηαξαρζώκελ.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Κύξηνλ δε ηνλ Θεόλ εκώλ, απηόλ αγηάζσκελ, θαη απηόο έζηαη εκίλ θόβνο.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Καη εάλ επ' απηώ πεπνηζώο σ, έζηαη κνη εηο αγηαζκόλ.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Καη πεπνηζώο έζνκαη επ' απηώ, θαη ζσζήζνκαη δη' απηνύ.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Ηδνύ εγώ θαη ηα παηδία, α κνη έδσθελ ν Θεόο, 

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

 ιαόο ν πνξεπόκελνο ελ ζθόηεη, ίδε θσο κέγα.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο. 

Oί θαηνηθνύληεο ελ ρώξα, θαη ζθηά ζαλάηνπ, θσο ιάκςεη εθ' εκάο.  

ηη κεζ ήκώλ ν Θεόο.  

ηη Παηδίνλ εγελλήζε εκίλ, Τηόο, θαη εδόζε εκίλ, 

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Oπ ε αξρή εγελήζε επί ηνπ ώκνπ απηνύ.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Καη ηεο εηξήλεο απηνύ νπθ έζηηλ όξηνλ, 

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Καη θαιείηαη ην όλνκα απηνύ, Μεγάιεο Βνπιήο Άγγεινο.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Θαπκαζηόο ζύκβνπινο.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Θεόο ηζρπξόο, Δμνπζηαζηήο, Άξρσλ εηξήλεο.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Παηήξ ηνπ κέιινληνο αηώλνο.  

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  

Γόμα... 

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο. 

Καη λπλ... 

ηη κεζ' εκώλ ν Θεόο. 

Μεζ' εκώλ ν Θεόο , γλώηε έζλε θαη εηηάζζε, όηη κεζ' εκώλ ν Θεόο.  
Καη επζύο ν Αλαγλώζηεο ηα παξόληα Σξνπάξηα (ρύκα).  

Σελ εκέξαλ δηειζώλ, επραξηζηώ ζνη, Κύξηε, ηελ εζπέξαλ, αηηνύκαη, ζπλ ηε λπθηί 

αλακάξηεηνλ, παξάζρνπ κνη, σηήξ, θαη ζώζόλ κε,  

Γόμα...  

Σελ εκέξαλ παξειζώλ, δνμνινγώ ζε, Γέζπνηα, ηελ εζπέξαλ αηηνύκαη, ζπλ ηε 

λπθηί αζθαλδάιηζηνλ, παξάζρνπ κνη, σηήξ, θαη ζώζόλ κε.  

Καη λπλ... 



Σελ εκέξαλ δηαβάο, πκλνινγώ ζε, Άγηε, ηελ εζπέξαλ, αηηνύκαη, ζπλ ηε λπθηη 

αλεπίβνπινλ, παξάζρνπ κνη, σηήξ, θαη ζώζόλ κε.  
Δίηα ςάιινπζηλ νκνύ νη δύν Υνξνί, εηο Ήρνλ πι. β' 

H αζώκαηνο θύζηο, ηα Υεξνπβείκ, αζηγήηνηο ζε ύκλνηο, δνμνινγεί.  

Δμαπηέξπγα δώα, ηα εξαθείκ, ηαηο απαύζηνηο θσλαίο ζε, ππεξπςνί.  

Σσλ Αγγέισλ ηε πάζα ε ζηξαηηά, ηξηζαγίνηο ζε α ζκαζηλ, επθεκεί.  

Πξν γαξ πάλησλ ππάξρεηο, ν σλ Παηήξ, θαη ζπλάλαξρνλ έρεηο, ηνλ ζνλ Τηόλ.  

Καη ηζόηηκνλ θέξσλ, Πλεύκα δσήο, ηεο Σξηάδνο δεηθλύεηο, ην ακεξέο.  

Παλαγία Παξζέλε, Μήηεξ Θενύ, νη ηνπ Λόγνπ απηόπηαη, θαη ππνπξγνί,  

Πξνθεηώλ θαη Μαξηύξσλ, πάληεο ρνξνί, σο αζάλαηνλ έρνληεο, ηελ δσήλ.  

Τπέξ πάλησλ πξεζβεύζαηε, εθηελώο, όηη πάληεο ππάξρνκελ, ελ δεηλνίο.  

Ίλα πιάλεο ξπζζέληεο, ηνπ πνλεξνύ, ησλ Αγγέισλ βνήζσκελ, ηελ σδήλ,  
ν Αλαγλώζηεο, ρύκα 

Άγηε, Άγηε, Άγηε, Σξηζάγηε Κύξηε, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ.  
Καί επζύο 

Πηζηεύσ εηο έλα Θεόλ, Παηέξα, Παληνθξάηνξα, πνηεηήλ νπξαλνύ θαη γεο, 

νξαηώλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ. Καη εηο έλαλ Κύξηνλ Ηεζνύλ Υξηζηόλ, ηνλ Τηόλ 

ηνπ Θενύ ηνλ Μνλνγελή, ηνλ εθ ηνπ Παηξόο γελλεζέληα πξν πάλησλ ησλ αηώλσλ. 

Φσο εθ θσηόο, Θεόλ αιεζηλόλ εθ Θενύ αιεζηλνύ γελλεζέληα, νπ πνηεζέληα, 

νκννύζηνλ ησ Παηξί, δη' νπ ηα πάληα εγέλεην. Σνλ δη' εκάο ηνπο αλζξώπνπο θαη 

δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ θαηειζόληα εθ ησλ νπξαλώλ θαη ζαξθσζέληα εθ 

Πλεύκαηνο Αγίνπ θαη Μαξίαο ηεο Παξζέλνπ θαη ελαλζξσπήζαληα.ηαπξσζέληα 

ηε ππέξ εκώλ επί Πνληίνπ Πηιάηνπ θαη παζόληα θαη ηαθέληα. Καη αλαζηάληα ηε 

ηξίηε εκέξα θαηά ηαο Γξαθάο. Καη αλειζόληα εηο ηνπο Οπξαλνύο θαη 

θαζεδόκελνλ εθ δεμηώλ ηνπ Παηξόο. Καη πάιηλ εξρόκελνλ κεηά δόμεο θξίλαη 

δώληαο θαη λεθξνύο, Οπ ηεο βαζηιείαο νπθ έζηαη ηέινο. Καη εηο ην Πλεύκα ην 

Άγηνλ, ην Κύξηνλ, ην Εσνπνηόλ, ην εθ ηνπ Παηξόο εθπνξεπόκελνλ, ην ζπλ Παηξί 

θαη Τηώ ζπκπξνζθπλνύκελνλ θαη ζπλδνμαδόκελνλ, ην ιαιήζαλ δηά ησλ 

Πξνθεηώλ. Δηο Μίαλ , Αγίαλ, Καζνιηθήλ θαη Απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ. Οκνινγώ 

ελ Βάπηηζκα εηο άθεζηλ ακαξηηώλ. Πξνζδνθώ αλάζηαζηλ λεθξώλ. Καη δσήλ ηνπ 

κέιινληνο αηώλνο. Ακήλ. 
Δίηα ςάιινπζηλ νκνύ νη δύν Υνξνί, εηο Ήρνλ πι. β' 

Παλαγία Γέζπνηλα Θενηόθε, πξέζβεπε ππέξ εκώλ ησλ ακαξησιώλ (3).  

Πάζαη αη νπξάληαη Γπλάκεηο ησλ αγίσλ Αγγέισλ θαί Αξραγγέισλ, πξεζβεύζαηε 

ππέξ εκώλ ησλ ακαξησιώλ (2).  

Άγηε Ησάλλε, Πξνθήηα θαη Πξόδξνκε, θαη Βαπηηζηά ηνπ Κπξίνπ εκώλ Ηεζνύ 

Υξηζηνύ, πξέζβεπε ππέξ εκώλ ησλ ακαξησιώλ (2).  

Άγηνη έλδνμνη Απόζηνινη, Πξνθήηαη, θαη πάληεο Άγηνη, πξεζβεύζαηε ππέξ εκώλ 

ησλ ακαξησιώλ.  (2).  

ζηνη, ζενθόξνη Παηέξεο εκώλ, Πνηκέλεο, θαη Γηδάζθαινη ηήο νηθνπκέλεο, 

πξεζβεύζαηε ππέξ εκώλ ησλ ακαξησιώλ (2).  

Ζ αήηηεηνο, θαη αθαηάιπηνο, θαη ζεία δύλακηο ηνπ ηηκίνπ θαη δσνπνηνύ ηαπξνύ, 



κε εγθαηαιίπεο εκάο ηνπο ακαξησινύο (2).  
Οη Υνξνί, ελαιιάμ 

Ο Θεόο, ηιάζζεηη εκίλ ηνηο ακαξησινίο (3).  
ν β' Υνξόο 

Καη ειέεζνλ εκάο. 
Δίηα. 
ΣΡΗΑΓΗΟΝ 

Άγηνο ν Θεόο, Άγηνο ηζρπξόο, Άγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. [3] 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε, ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ. Γέζπνηα, 

ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ. Άγηε, επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζελείαο εκώλ, 

έλεθελ ηνπ νλόκαηνο ζνπ.   

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκα ζνπ, ειζέησ ε βαζηιεία 

ζνπ, γελεζήησ ην ζέιεκα ζνπ, σο ελ νπξαλώ, θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ 

ηνλ επηνύζηνλ δόο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο 

αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ, θαη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη 

εκάο από ηνπ πνλεξνύ.  

 ΗΔΡΔΤ 

ηη ζνπ εζηηλ ε βαζηιεία θαη ε δύλακηο θαη ε δόμα, ηνπ Παηξόο, θαη ηνπ Τηνύ, 

θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. 
Δάλ κελ ηπρε Δνξηή, ιέγνκελ ηα ηεο ενξηήο Σξνπάξηα.  

Δη δε κε, εκέξαλ παξ' εκέξαλ, ηα Σξνπάξηα ηαύηα.  

 

Ήρνο β' 

Φώηηζνλ ηνπο νθζαικνύο κνπ, Υξηζηέ ν Θεόο, κήπνηε ππλώζσ εηο ζάλαηνλ, 

κήπνηε είπε ν ερζξόο κνπ, Ίζρπζα πξνο απηόλ.  

Γόμα...  

Αληηιήπησξ ηεο ςπρήο κνπ, γελνύ, ν Θεόο, όηη κέζνλ δηαβαίλσ παγίδσλ πνιιώλ, 

ξύζαί κε εμ απηώλ, θαη ζώζνλ κε, αγαζέ, σο θηιάλζξσπνο.  

Καη λπλ...   

ηη νπθ έρνκελ παξξεζίαλ, δηά ηά πνιιά εκώλ ακαξηήκαηα, ζύ ηόλ εθ ζνύ 

γελλεζέληα δπζώπεζνλ, Θενηόθε Παξζέλε, πνιιά γάξ ηζρύεη δέεζηο Μεηξόο, 

πξόο επκέλεηαλ Γεζπόηνπ, κε παξίδεο ακαξησιώλ ηθεζίαο ε πάλζεκλνο, όηη 

ειεήκσλ εζηί, θαί ζώδεηλ δπλάκελνο, ν θαί παζείλ ππέξ εκώλ, ζαξθί 

θαηαδεμάκελνο.  
Έηεξα Σξνπάξηα, ςαιιόκελα εκέξαλ παξ' εκέξαλ 

Ήρνο πι. δ' 

Σσλ ανξάησλ ερζξώλ κνπ, ην άππλσλ επίζηαζαη, Κύξηε, θαη ηεο αζιίαο ζαξθόο 

κνπ, ην άηνλνλ έγλσο, ν πιάζαο κε' δηό εηο ρείξάο ζνπ, παξαζήζνκαη ην πλεύκά 



κνπ, θέπαζόλ κε πηέξπμη ηεο ζεο αγαζόηεηνο, κε ππλώζσ εηο ζάλαηνλ, θαη ηνπο 

ίλα λνεξνύο νθζαικνύο κνπ θώηηζνλ, ελ ηε ηξπθή ησλ ζείσλ ιόγσλ ζνπ, θαη 

δηέγεηξόλ κε ελ θαηξώ επζέησ, πξνο ζελ δνμνινγίαλ, σο  

κόλνο αγαζόο θαη θηιάλζξσπνο.  

 

ηίρ. Δπίβιεςνλ επ' εκέ θαη ειέεζόλ κε, θαηά ην θξίκα ησλ αγαπώλησλ ην όλνκα 

ζνπ.  

Χο θνβεξά ε θξίζηο ζνπ, Κύξηε, ησλ Αγγέισλ παξηζηακέλσλ, ησλ αλζξώπσλ 

εηζαγνκέλσλ, ησλ βίβισλ αλεσγκέλσλ, ησλ έξγσλ εξεπλσκέλσλ, ησλ ινγηζκώλ 

εμεηαδνκέλσλ, Πνία θξίζηο έζηαη ελ εκνί, ησ ζπιιεθζέληη ελ ακαξηίαηο; ηηο κνπ 

ηελ θιόγα θαηαζβέζεη; ηηο κνπ ην ζθόηνο θαηαιάκςεη; εη κε, ζπ, Κύξηε, ειεήζεηο 

κε, σο θηιάλζξσπνο; 

Γόμα...  

Γάθξπά κνη δνο, ν Θεόο, σο πνηε ηε γπλαηθί ηε ακαξησιώ, θαη αμίσζόλ κε 

βξέρεηλ ηνπο πόδαο ζνπ, ηνπο εκέ εθ ηεο νδνύ, ηεο πιάλεο ειεπζεξώζαληαο, θαη 

κύξνλ εύσδίαο ζνη πξνζθέξεηλ, βίνλ θαζαξόλ ελ κεηαλνία κνη θηηζζέληα, ίλα 

αθνύζσ θαγώ ηεο επθηαίαο ζνπ θσλήο, Ζ πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε, πνξεύνπ εηο 

εηξήλελ.  

Καη λπλ...   

Σελ αθαηαίζρπληνλ, Θενηόθε, ειπίδα ζνπ έρσλ, ζσζήζνκαη, ηελ πξνζηαζίαλ 

ζνπ θεθηεκέλνο, Παλάρξαληε, νπ θνβεζήζνκαη, θαηαδηώμσ ηνπο ερζξνύο κνπ, 

θαη ηξνπώζνκαη απηνύο, κόλελ ακπερόκελνο, σο ζώξαθα, ηελ ζθέπελ ζνπ, θαη 

ηελ παληνδύλακνλ βνήζεηάλ ζνπ, θαζηθεηεύσλ, βνώ ζνη Γέζπνηλα, ζώζνλ κε ηαηο 

πξεζβείαηο ζνπ, θαη αλάζηεζόλ κε εθ δνθώδνπο ύπλνπ, πξνο ζελ δνμνινγίαλ, 

δπλάκεη ηνπ εθ ζνπ ζαξθσζέληνο, Τηνύ ηνπ Θενύ.  

Κύξηε ειέεζνλ κ' 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Σελ ηηκησηέξαλ ησλ Υεξνπβείκ, θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθείκ, ηελ 

αδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ, ζε κεγαιύλνκελ.  

Δλ νλόκαηη Κπξίνπ, επιόγεζνλ Πάηεξ. 
ΗΔΡΔΤ 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ, ειέεζνλ θαη ζώζνλ 

εκάο. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. 
ΗΔΡΔΤ 
Δπρήλ ηνύ Μεγάινπ Βαζηιείνπ 

Κύξηε, Κύξηε, ν ξπζάκελνο εκάο από παληόο βέινπο πεηνκέλνπ εκέξαο, ξύζαη 

εκάο θαη από παληόο πξάγκαηνο ελ ζθόηεη δηαπνξεπνκέλνπ, Πξόζδεμαη ζπζίαλ 

εζπεξηλελ, ηαο ησλ ρεηξώλ εκώλ επάξζεηο, Καηαμίσζνλ δε εκάο θαη ην 

λπθηεξηλόλ ζηάδηνλ ακέκπησο δηειζείλ, απεηξάζηνπο θαθώλ, θαη ιύηξσζαη εκάο 

από πάζεο ηαξαρήο θαη δεηιίαο, ηεο εθ ηνπ δηαβόινπ εκίλ πξνζγηλνκέλεο, 

Υάξηζαη ηαηο ςπραίο εκώλ θαηάλπμηλ, θαη ηνηο ινγηζκνίο εκώλ κέξηκλαλ ηεο ελ ηε 

θνβεξά θαη δηθαία ζνπ θξίζεη εμεηάζεσο Καζήισζνλ εθ ηνπ θόβνπ ζνπ ηαο 



ζάξθαο εκώλ, θαη λέθξσζνλ ηα κέιε εκώλ ηα επί ηεο γεο, ίλα θαη ελ ηε θαζ' 

ύπλνλ εζπρία εκθαηδξπλώκεζα ηε ζεσξία ησλ θξηκάησλ ζνπ, Απόζηεζνλ δε αθ' 

εκώλ πάζαλ θαληαζίαλ απξεπή, θαη επηζπκίαλ βιαβεξάλ, Γηαλάζηεζνλ δε εκάο 

ελ ησ θαηξώ ηεο πξνζεπρήο εζηεξηγκέλνπο ελ ηε πίζηεη, θαη πξνθόπηνληαο ελ ηνίο 

παξαγγέικαζί ζνπ, επδνθία θαί αγαζόηεηη ηνύ κνλνγελνύο ζνπ Τηνύ, κεζ' νπ 

επινγεηόο εη, ζπλ ησ παλαγίσ, θαη αγαζώ, θαη δσνπνηώ ζνπ Πλεύκαηη, λπλ, θαη 

αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ, Ακήλ.  
ΑΝΑΓΝΧΣΖ 

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ ησ βαζηιεί εκώλ Θεώ. 

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ Υξηζηώ ησ βαζηιεί εκώλ Θεώ. 

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ απηώ Υξηζηώ ησ βαζηιεί θαη Θεώ 

εκώλ.   

Ν' Φαικόο 

Διέεζνλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιενο ζνπ, θαη θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ 

ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκα κνπ. Δπί πιείνλ πιύλνλ κε από ηήο αλνκίαο κνπ θαη 

από ηήο ακαξηίαο κνπ θαζάξηζνλ κε. ηη ηελ αλνκίαλ κνπ εγώ γηλώζθσ θαη ε 

ακαξηία κνπ ελώπηόλ κνπ εζηη δηα παληόο. νη κόλσ ήκαξηνλ θαη ην πνλεξόλ 

ελώπηνλ ζνπ επνίεζα, όπσο αλ δηθαησζήο ελ ηνηο ιόγνηο ζνπ, θαη ληθήζεο ελ ησ 

θξίλεζζαη ζε. Ηδνύ γαξ ελ αλνκίαηο ζπλειήθζελ θαη ελ ακαξηίαηο εθίζζεζε κε ε 

κήηεξ κνπ. Ηδνύ γαξ αιήζεηαλ εγάπεζαο, ηα άδεια θαη ηα θξύθηα ηεο ζνθίαο ζνπ 

εδήισζαο κνη. Ραληηείο κε πζζώπσ θαη θαζαξηζζήζνκαη, πιπλείο κε, θαη ππέξ 

ρηόλα ιεπθαλζήζνκαη. Αθνπηηείο κε αγαιιίαζηλ θαη επθξνζύλελ αγαιιηάζνληαη 

νζηέα ηεηαπεηλσκέλα. Απόζηξεςνλ ην πξόζσπνλ ζνπ από ησλ ακαξηηώλ κνπ, θαη 

πάζαο ηάο αλνκίαο κνπ εμάιεηςνλ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεόο, θαη 

πλεύκα επζέο εγθαίληζνλ ελ ηνηο εγθάηνηο κνπ. Με απνξξίςεο κε από ηνπ 

πξνζώπνπ ζνπ θαη ην πλεύκα ην Άγηνλ κε αληαλέιεο απ’ εκνύ. Απόδνο κνη ηελ 

αγαιιίαζηλ ηνπ ζσηεξίνπ ζνπ θαη πλεύκαηη εγεκνληθώ ζηήξημνλ κε. Γηδάμσ 

αλόκνπο ηαο νδνύο ζνπ θαη αζεβείο επί ζε επηζηξέςνπζη. Ρύζαη κε εμ αηκάησλ ν 

Θεόο, ν Θεόο ηεο ζσηεξίαο κνπ αγαιιηάζεηαη ε γιώζζα κνπ ηελ δηθαηνζύλελ 

ζνπ. Κύξηε ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο θαη ην ζηόκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζηλ ζνπ. 

ηη εη εζέιεζαο ζπζίαλ, έδσθα αλ, νινθαπηώκαηα νπθ επδνθήζεηο. Θπζία ησ 

Θεώ πλεύκα ζπληεηξηκκέλνλ, θαξδίαλ ζπληεηξηκκέλελ θαη ηεηαπεηλσκέλελ ν 

Θεόο νπθ εμνπζελώζεη. Αγάζπλνλ, Κύξηε, ελ ηε επδνθία ζνπ ηελ ησλ, θαη 

νηθνδνκεζήησ ηα ηείρε Ηεξνπζαιήκ. Σόηε επδνθήζεηο ζπζίαλ δηθαηνζύλεο, 

αλαθνξάλ θαη νινθαπηώκαηα. Σόηε αλνίζνπζηλ επί ην ζπζηαζηήξηόλ ζνπ 

κόζρνπο. 

  
ΦAΛMΟ ΡΑ' (101) 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ, θαη ε θξαπγή κνπ πξνο ζε ειζέησ. Με 

απνζηξέςεο ην πξόζσπόλ ζνπ απ' εκνύ, ελ ε αλ εκέξα, ζιίβσκαη, θιίλνλ πξνο κε 

ην νπο ζνπ. Δλ ε αλ εκέξα επηθαιέζσκαί ζε, ηαρύ επάθνπζόλ κνπ, ηη εμέιηπνλ 

σζεί θαπλόο αη εκέξαη κνπ, θαη ηα όζηά κνπ σζεί θξύγηνλ ζπλεθξύγεζαλ. 

Δπιήγελ σζεί ρόξηνο, θαη εμεξάλζε ε θαξδία κνπ, όηη επειαζόκελ ηνπ θαγείλ 

ηνλ άξηνλ κνπ, Από θσλήο ηνπ ζηελαγκνύ κνπ εθνιιήζε ην όζηνύλ κνπ ηε ζαξθί 

κνπ, Χκνηώζελ πειεθάλη εξεκηθώ, εγελήζελ σζεί λπθηηθόξαμ ελ νηθνπέδσ. 

Ζγξύπλεζα, θαί εγελόκελ σο ζηξνπζίνλ κνλάδνλ επί δώκαηνο. ιελ ηελ εκέξαλ 

σλείδηδόλ κε νη ερζξνί κνπ, θαη νη επαηλνύληέο κε θαη' εκνύ ώκλπνλ. ηη ζπνδόλ 

σζεί άξηνλ έθαγνλ, θαη ην πόκα κνπ κεηά θιαπζκνύ εθίξλσλ. Από πξνζώπνπ ηεο 



όξγήο ζνπ θαη ηνπ ζπκνύ ζνπ, όηη επάξαο θαηέξξαμάο κε. Αη εκέξαη κνπ σζεί 

ζθηά εθιίζεζαλ, θαγώ σζεί ρόξηνο εμεξάλζελ. π δε, Κύξηε, εηο ηνλ αηώλα 

κέλεηο, θαη ην κλεκόζπλόλ ζνπ εηο γελεάλ θαη γελεάλ. π αλαζηάο νηθηεηξήζεηο 

ηελ ηώλ, όηη θαηξόο ηνπ νηθηεηξήζαη απηήλ, όηη ήθεη θαηξόο. ηη επδόθεζαλ νη 

δνύινί ζνπ ηνπο ιίζνπο απηήο, θαη ηνλ ρνπλ απηήο νηθηεηξήζνπζη. Καη 

θνβεζήζνληαη ηα έζλε ην όλνκά ζνπ, Κύξηε, θαη πάληεο νη βαζηιείο ηεο γεο ηελ 

δόμαλ ζνπ. ηη νηθνδνκήζεη Κύξηνο ηελ ηώλ, θαη νθζήζεηαη ελ ηε δόμε απηνύ. 

Δπέβιεςελ επί ηελ πξνζεπρήλ ησλ ηαπεηλώλ, θαη νπθ εμνπδέλσζε ηελ δέεζηλ 

απηώλ. Γξαθήησ αύηε εηο γελεάλ εηέξαλ, θαη ιαόο ν θηηδόκελνο αηλέζεη ηνλ 

Κύξηνλ. ηη εμέθπςελ εμ ύςνπο αγίνπ απηνύ, Κύξηνο εμ νπξαλνύ επί ηελ γελ 

επέβιεςε. Σνπ αθνύζαη ηνπ ζηελαγκνύ ησλ πεπεδεκέλσλ, ηνπ ιύζαη ηνπο πηνύο 

ησλ ηεζαλαησκέλσλ. Σνπ αλαγγείιαη ελ ηώλ ην όλνκα Κπξίνπ, θαη ηελ αίλεζηλ 

απηνύ ελ Ηεξνπζαιήκ. Δλ ησ επηζπλαρζήλαη ιανύο επί ην απηό, θαί βαζηιείο ηνπ 

δνπιεύεηλ ησ Κπξίσ, Απεθξίζε απηώ ελ νδώ ηζρύνο απηνύ, Σελ νιηγόηεηα ησλ 

εκεξώλ κνπ αλάγγεηιόλ κνη. Με αλαγάγεο κε ελ εκίζεη εκεξώλ κνπ, ελ γελεά 

γελεώλ ηα έηε ζνπ. Καη' αξράο ζπ, Κύξηε, ηελ γελ εζεκειίσζαο, θαη έξγα ησλ 

ρεηξώλ ζνπ εηζηλ νη νπξαλνί. Απηνί απνινύληαη, ζπ δε δηακέλεηο, θαη πάληεο σο 

ηκάηηνλ παιαησζήζνληαη. Καη σζεί πεξηβόιαηνλ ειίμεηο απηνύο, θαη 

αιιαγήζνληαη, ζπ δε ν απηόο εη, θαη ηα έηε ζνπ νπθ εθιείςνπζηλ. Οη πηνί ησλ 

δνύισλ ζνπ θαηαζθελώζνπζη, θαη ην ζπέξκα απηώλ εηο ηνλ αηώλα 

θαηεπζπλζήζεηαη.  

 
Καη ηελ Δπρήλ 
ΠΡΟΔΤΥΖ ΜΑΝΑΖ ΒΑΗΛΔΧ ΣΖ ΗΟΤΓΑΗΑ 

Κύξηε παληνθξάηνξ, ν Θεόο ησλ Παηέξσλ εκώλ, ηνπ Αβξαάκ, θαη Ηζαάθ, θαη 

Ηαθώβ, θαη ηνπ ζπέξκαηνο απηώλ ηνπ δηθαίνπ, ν πνηήζαο ηνλ νπξαλόλ θαη ηελ γελ 

ζπλ παληί ησ θόζκσ απηώλ, ν πεδήζαο ηελ ζάιαζζαλ ησ ιόγσ ηνπ 

πξνζηαγκαηνο, ζνπ, ν θιείζαο ηελ άβπζζνλ, θαη ζθξαγηζάκελνο απηήλ ησ 

θνβεξώ θαη ελδόμσ νλόκαηί ζνπ, νλ πάληα θξίζζεη θαη ηξέκεη από πξνζώπνπ ηεο 

δπλάκεώο ζνπ, όηη άζηεθηνο ε κεγαινπξέπεηα ηεο δόμεο ζνπ, θαη αλππόζηαηνο ε 

νξγή ηεο επί ακαξησινίο απεηιήο ζνπ, ακέηξεηόλ ηε θαη αλεμηρλίαζηνλ ην έιενο 

ηεο επαγγειίαο ζνπ, π γαξ εη Κύξηνο ύςηζηνο, εύζπιαγρλνο, καθξόζπκνο, θαη 

πνιπέιενο, θαη κεηαλνώλ επί θαθίαο αλζξώπσλ, π, Κύξηε, θαηά ην πιήζνο ηεο 

ρξεζηόηεηόο ζνπ επεγγείισ κεηάλνηαλ, θαη άθεζηλ ηνηο εκαξηεθόζη ζνη, θαη ησ 

πιήζεη ησλ νηθηηξκώλ ζνπ ώξηζαο κεηάλνηαλ ακαξησινίο εηο ζσηεξίαλ, π νύλ, 

Κύξηε, ν Θεόο ησλ δπλάκεσλ, νπθ έζνπ κεηάλνηαλ δηθαίνηο, ησ Αβξαάκ, θαη 

Ηζαάθ, θαη Ηαθώβ, ηνηο νπρ εκαξηεθόζη ζνη, αιι' έζνπ κεηάλνηαλ επ' εκνί ησ 

ακαξησιώ, δηόηη ήκαξηνλ ππέξ αξηζκόλ ςάκκνπ ζαιάζζεο, Δπιήζπλαλ αη 

αλνκίαη κνπ, Κύξηε, επιήζπλαλ αη αλνκίαη κνπ, θαη νύθ εηκη άμηνο αηελίζαη, θαη 

ηδείλ ην πςνο ηνπ νπξαλνύ, από ηνπ πιήζνπο ησλ αδηθηώλ κνπ, θαηαθακπηόκελνο 

πνιιώ δεζκώ ζηδεξώ, εηο ην κε αλαλεύζαη ηελ θεθαιήλ κνπ, θαη νπθ έζηη κνη 

άλεζηο, δηόηη παξώξγηζα ηνλ ζπκόλ ζνπ, θαη ην πνλεξόλ ελώπηόλ ζνπ επνίεζα, κε 

πνηήζαο ην ζέιεκά ζνπ, θαη κε θπιάμαο ηα πξνζηάγκαηά ζνπ, Καη λπλ, θιίλσ 

γόλπ θαξδίαο, δεόκελνο ηεο παξά ζνπ ρξεζηόηεηνο, Ζκάξηεθα, Κύξηε, εκάξηεθα, 

θαη ηαο αλνκίαο κνπ εγώ γηλώζθσ, αιι' αηηνύκαη δεόκελνο, Άλεο κνη, Κύξηε, άλεο 

κνη, θαη κε ζπλαπνιέζεο κε ηαηο αλνκίαηο κνπ, κεδέ εηο ηνλ αηώλα κελίζαο 

ηεξήζεο ηα θαθά κνη, κεδέ θαηαδηθάζεο κε ελ ηνηο θαησηάηνηο ηεο γεο, δηόηη ζπ 

εη Θεόο, Θεόο ησλ κεηαλννύλησλ, θαη ελ εκνί δείμεηο πάζαλ ηελ αγαζσζύλελ ζνπ, 

όηη αλάμηνλ όληα, ζώζεηο κε θαηά ην πνιύ έιεόο ζνπ, θαη αηλέζσ ζε δηα παληόο ελ 



ηαίο εκέξαηο ηεο δσήο κνπ, ηη ζε πκλεη πάζα ε δύλακηο ησλ νπξαλώλ, θαη ζνπ 

εζηηλ ε δόμα εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ, Ακήλ.  

 
ΣΡΗΑΓΗΟΝ 

Άγηνο ν Θεόο, Άγηνο ηζρπξόο, Άγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. [3] 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε, ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ. Γέζπνηα, 

ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ. Άγηε, επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζελείαο εκώλ, 

έλεθελ ηνπ νλόκαηνο ζνπ.   

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκα ζνπ, ειζέησ ε βαζηιεία 

ζνπ, γελεζήησ ην ζέιεκα ζνπ, σο ελ νπξαλώ, θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ 

ηνλ επηνύζηνλ δόο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο 

αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ, θαη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη 

εκάο από ηνπ πνλεξνύ.  

 ΗΔΡΔΤ 

ηη ζνπ εζηηλ ε βαζηιεία θαη ε δύλακηο θαη ε δόμα, ηνπ Παηξόο, θαη ηνπ Τηνύ, 

θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. 
Καη ςάιινκελ, πξαεία ηε θσλή, ηαΚαηαλπθηηθά ηαύηα ηξνπάξηα.  
ΥΟΡΟ 
Ήρνο πι. β' 

Διέεζνλ εκάο, Κύξηε, ειέεζνλ εκάο, πάζεο γαξ απνινγίαο απνξνύληεο, ηαύηελ 

ζνη ηελ ηθεζίαλ, σο Γεζπόηε, νη ακαξησινί πξνζθέξνκελ, ειεήζνλ εκάο.  

Γόμα...  

Κύξηε, ειέεζνλ εκάο, επί ζνη γαξ πεπνίζακελ, κε νξγηζζήο εκίλ ζθόδξα, κεδέ 

κλεζζήο ησλ αλνκηώλ εκώλ, αιι' επίβιεςνλ θαη λπλ, ώο εύζπιαγρλνο, θαη 

ιύηξσζαη εκάο εθ ησλ ερζξώλ εκώλ, ζπ γαξ εη Θεόο εκώλ, θαη εκείο ιαόο ζνπ, 

πάληεο έξγα ρεηξώλ ζνπ, θαη ην όλνκά ζνπ επηθεθιήκεζα.  

Καη λπλ...  

Σεο επζπιαγρλίαο ηελ πύιελ άλνημνλ εκίλ, επινγεκέλε Θενηόθε, ειπίδνληεο εηο 

ζε, κε αζηνρήζσκελ, ξπζζείεκελ δηα ζνπ ησλ πεξηζηάζεσλ, ζπ γαξ εη ε 

ζσηξεξία ηνπ γέλνπο ησλ ρξηζηηαλώλ.  

Κύξηε ειέεζνλ (40) 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Σελ ηηκησηέξαλ ησλ Υεξνπβείκ, θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθείκ, ηελ 

αδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ, ζε κεγαιύλνκελ.  

Δλ νλόκαηη Κπξίνπ, επιόγεζνλ Παηεξ. 



ΗΔΡΔΤ 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ, ειέεζνλ θαη ζώζνλ 

εκάο. 

Ακήλ. 
Καη ηελ Δπρήλ 
ΗΔΡΔΤ 

Γέζπνηα Θεέ, Πάηεξ παληνθξάηνξ, Κύξηε Τηέ κνλνγελέο, Ηεζνύ Υξηζηέ, θαη 

Αγηνλ Πλεύκα, κία ζεόηεο, κία Γύλακηο, ειέεζόλ κε ηνλ ακαξησιόλ, θαη νηο 

επίζηαζαη θξίκαζη, ζώζνλ κε ηνλ αλάμηνλ δνύιόλ ζνπ, όηη επινγεηόο εη, εηο ηνπο 

αηώλαο ησλ αηώλσλ, Ακήλ.  
ΑΝΑΓΝΧΣΖ 

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ ησ βαζηιεί εκώλ Θεώ. 

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ Υξηζηώ ησ βαζηιεί εκώλ Θεώ. 

Γεύηε πξνζθπλήζσκελ θαη πξνζπέζσκελ απηώ Υξηζηώ ησ βαζηιεί θαη Θεώ 

εκώλ.    

  
ΦΑΛΜΟ  69  

Θεόο, εηο ηελ βνήζεηάλ κνπ πξόζρεο, Κύξηε, εηο ην βνεζήζαη κνη ζπεύζνλ. 

Αηζρπλζήησζαλ θαη εληξαπήησζαλ νη δεηνύληεο ηελ ςπρήλ κνπ. 

Απνζηξαθήησζαλ εηο ηα νπίζσ, θαη θαηαηζρπλζήησζαλ νη βνπιόκελνί κνη θαθά. 

Απνζηξαθήησζαλ παξαπηίθα αηζρπλόκελνη, νη ιέγνληέο κνη, Δύγε, εύγε. 

Αγαιιηάζζσζαλ θαη επθξαλζήησζαλ επί ζνη πάληεο, νη δεηνύληέο ζε, ν Θεόο, θαη 

ιεγέησζαλ δηαπαληόο, Μεγαιπλζήησ ν Κύξηνο, νη αγαπώληεο ην ζσηήξηόλ ζνπ. 

Δγώ δε πησρόο εηκη θαη πέλεο, ν Θεόο, βνήζεζόλ κνη, Βνεζόο κνπ θαη ξύζηεο κνπ 

εη ζπ, Κύξηε, κε ρξνλίζεο.  

  
ΦΑΛΜΟ 142 

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ, ελώηηζαη ηελ δέεζίλ κνπ ελ ηε αιεζεία 

ζνπ, εηζάθνπζνλ κνπ ελ ηε δηθαηνζύλε ζνπ. Καη κε εηζέιζεο εηο θξίζηλ κεηά ηνύ 

δνύινπ ζνπ, όηη νπ δηθαησζήζεηαη ελώπηόλ ζνπ πάο δσλ. ηη θαηεδίσμελ ν ερζξόο 

ηελ ςπρήλ κνπ εηαπείλσζελ εηο γελ ηελ δσήλ κνπ. Δθάζεζε κε ελ ζθνηεηλνίο σο 

λεθξνύο αηώλνο θαη εθεδίαζελ επ’ εκέ ην πλεύκα κνπ, ελ εκνί εηαξάρζε ε θαξδία 

κνπ. Δκλήζζελ εκεξώλ αξραίσλ, εκειέηεζα ελ πάζη ηνηο έξγνηο ζνπ, ελ πνηήκαζη 

ησλ ρεηξώλ ζνπ εκειέησλ. Γηεπέηαζα πξνο ζε ηαο ρείξάο κνπ, ε ςπρή κνπ σο γε 

άλπδξόο ζνη. Σαρύ εηζάθνπζόλ κνπ θύξηε εμέιηπε ην πλεύκα κνπ. Με 

απνζηξέςεο ην πξόζσπόλ ζνπ απ’ εκνύ θαη νκνησζήζνκαη ηνηο θαηαβαίλνπζηλ 

εηο ιάθθνλ. Αθνπζηόλ πνίεζόλ κνη ην πξσί ην έιεόο ζνπ όηη επί ζνη ήιπηζα. 

Γλώξηζνλ κνη, Κύξηε, νδόλ ελ ε πνξεύζνκαη όηη πξνο ζε ήξα ηελ ςπρήλ κνπ. 

Δμεινύ κε εθ ησλ ερζξώλ κνπ, Κύξηε, πξνο ζε θαηέθπγνλ. Γίδαμόλ κε ηνπ πνηείλ 

ην ζέιεκά ζνπ όηη ζπ εη ν Θεόο κνπ. Σν πλεύκα ζνπ ην αγαζόλ νδεγήζεη κε ελ γε 

επζεία, έλεθα ηνπ νλόκαηόο ζνπ, Κύξηε δήζεηο κε. Δλ ηε δηθαηνζύλε ζνπ εμάμεηο 

εθ ζιίςεσο ηελ ςπρήλ κνπ, θαη ελ ησ ειέεη ζνπ εμνιεζξεύζεηο ηνπο ερζξνύο κνπ. 

Καη απνιείο πάληαο ηνύο ζιίβνληαο ηελ ςπρήλ κνπ όηη εγώ δνύιόο ζνπ εηκη. 
 ΓΟΞΟΛΟΓΗΑ ΜΗΚΡΑ 

Γόμα ελ πςίζηνηο Θεώ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξώπνηο επδνθiα. Τκλνύκελ ζε, 

επινγνύκελ ζε, πξνζθπλνύκελ ζε, δνμνινγνύκελ ζε, επραξηζηνύκελ ζνη δηα ηελ 

κεγάιελ ζνπ δόμαλ. Κύξηε βαζηιεύ, επνπξάληε Θεέ, Πάηεξ παληνθξάηνξ, Κύξηε 



Τηέ κνλνγελέο, Ηεζνύ Υξηζηέ, θαη άγηνλ Πλεύκα. Κύξηε ν Θεόο, ν ακλόο ηνπ 

Θενύ, ν Τηόο ηνπ Παηξόο, ν αίξσλ ηελ ακαξηίαλ ηνπ θόζκνπ, ειέεζνλ εκάο ν 

αίξσλ ηαο ακαξηίαο ηνπ θόζκνπ. Πξόζδεμαη ηελ δέεζηλ εκώλ, ν θαζήκελνο ελ 

δεμηά ηνπ Παηξόο, θαη ειέεζνλ εκάο. ηη ζπ εη κόλνο άγηνο, ζπ εη κόλνο Κύξηνο, 

Ηεζνύο Υξηζηόο, εηο δόμαλ Θενύ Παηξόο. Ακήλ. Καζ' εθάζηελ εκέξαλ επινγήζσ 

ζε, θαη αηλέζσ ην όλνκά ζνπ εηο ηνλ αηώλα θαη εηο ηνλ αηώλα ηνπ αηώλνο. Κύξηε, 

θαηαθπγή εγελήζεο εκίλ ελ γελεά θαη γελεά. Δγώ είπα, Κύξηε, ειέεζόλ κε, ίαζαη 

ηελ ςπρήλ κνπ, όηη ήκαξηόλ ζνη.Κύξηε, πξνο ζε θαηέθπγνλ, δίδαμνλ κε ηνπ πνηείλ 

ην ζέιεκά ζνπ, όηη ζπ εη ν Θεόο κνπ. ηη παξά ζνη πεγή δσήο, ελ ησ θσηί ζνπ 

νςόκεζα θσο. Παξάηεηλνλ ην έιενο ζνπ ηνηο γηλώζθνπζί ζε. Καηαμίσζνλ, Κύξηε, 

ελ ηε λπθηί ηαύηε αλακαξηήηνπο θπιαρζήλαη εκάο. Δπινγεηόο εη, Κύξηε, ν Θεόο 

ησλ παηέξσλ εκώλ, θαη αηλεηόλ θαη δεδνμαζκέλνλ ην όλνκά ζνπ εηο ηνπο αηώλαο. 

Ακήλ. Γέλνηην, Κύξηε, ην έιενο ζνπ εθ' εκάο, θαζάπεξ ειπίζακελ επί ζε. 

Δπινγεηόο εη, Κύξηε, δίδαμόλ κε ηα δηθαηώκαηά ζνπ. Δπινγεηόο εη, Γέζπνηα, 

ζπλέηηζόλ κε ηα δηθαηώκαηα ζνπ. Δπινγεηόο εη, Άγηε, θώηηζόλ κε ηνηο δηθαηώκαζί 

ζνπ. Κύξηε, ην έιεόο ζνπ εηο ηνλ αηώλα, ηα έξγα ησλ ρεηξώλ ζνπ κε παξίδεο. νη 

πξέπεη αίλνο, ζνη πξέπεη ύκλνο, ζνη δόμα πξέπεη, ησ Παηξί θαη ησ Τηώ θαη ησ 

αγίσ Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

  
Καηά ηελ πξώηελ εβδνκάδα ησλ Νεζηεηώλ ςάιινκελ ην δη' εθάζηελ εκέξαλ σξηζκέλνλ ηκήκα 

ηνπ Μεγάινπ Καλόλνο, «Βνεζόο θαη ζθεπαζηήο κνπ», πξνηάζζνληεο εηο έθαζηνλ Σξνπάξηνλ ηνλ 

ηίρνλ.  
Διέεζόλ κε, ν Θεόο, ειεεζόλ κε.  

Μεηά ηελ ο' σδήλ ςάιινκελ αξγώο θαη κεηά κέινπο ην Κνληάθηνλ, «Φπρή κνπ, ςπρή κνπ,... ».  

Μεηά ηήλ ζ' σδήλ, ηνλ Δηξκόλ «Αζπόξνπ ζπιιήςεσο... ».  

Μεηά δε ηελ ζπκπιήξσζηλ ησλ Σξνπαξίσλ ηνπ Καλόλνο. 
 
ΣΡΗΑΓΗΟΝ 

Άγηνο ν Θεόο, Άγηνο ηζρπξόο, Άγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. [3] 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε, ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ. Γέζπνηα, 

ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ. Άγηε, επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζελείαο εκώλ, 

έλεθελ ηνπ νλόκαηνο ζνπ.   

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκα ζνπ, ειζέησ ε βαζηιεία 

ζνπ, γελεζήησ ην ζέιεκα ζνπ, σο ελ νπξαλώ, θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ 

ηνλ επηνύζηνλ δόο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο 

αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ, θαη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη 

εκάο από ηνπ πνλεξνύ.  

 ΗΔΡΔΤ 

ηη ζνπ εζηηλ ε βαζηιεία θαη ε δύλακηο θαη ε δόμα, ηνπ Παηξόο, θαη ηνπ Τηνύ, 

θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. 
Καη ςάιινκελ ηνεπόκελνλ Σξνπάξηνλ κεηά ησλ ζηίρσλ απηνύ Ήρνο πι. β' 



ΥΟΡΟ 

Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, κεζ' εκώλ γελνύ, άιινλ γαξ εθηόο ζνπ βνεζόλ, ελ 

ζιίςεζηλ νπθ έρνκελ, Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, ειέεζνλ εκάο.  

ηίρ. Αηλείηε ηνλ Θεόλ ελ ηνηο Αγίνηο απηνύ, αηλείηε απηόλ ελ ζηεξεώκαηη ηεο 

δπλάκεσο απηνύ.  

Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, κεζ' εκώλ γελνύ, άιινλ γαξ εθηόο ζνπ βνεζόλ, ελ 

ζιίςεζηλ νπθ έρνκελ, Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, ειέεζνλ εκάο.  

ηίρ. Αηλείηε απηόλ επί ηαηο δπλαζηείαο απηνύ, αηλείηε απηόλ θαηά ην πιήζνο ηεο 

κεγαισζύλεο απηνύ.  

Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, κεζ' εκώλ γελνύ, άιινλ γαξ εθηόο ζνπ βνεζόλ, ελ 

ζιίςεζηλ νπθ έρνκελ, Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, ειέεζνλ εκάο.  

ηίρ. Αηλείηε απηόλ ελ ήρσ ζάιπηγγνο, αηλείηε απηόλ ελ ςαιηεξίσ θαη θηζάξα.  

Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, κεζ' εκώλ γελνύ, άιινλ γαξ εθηόο ζνπ βνεζόλ, ελ 

ζιίςεζηλ νπθ έρνκελ, Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, ειέεζνλ εκάο.  

ηίρ. Αηλείηε απηόλ ελ ηπκπάλσ θαη ρνξώ, αηλείηε απηόλ ελ ρνξδαίο θαη νξγάλσ.  

Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, κεζ' εκώλ γελνύ, άιινλ γαξ εθηόο ζνπ βνεζόλ, ελ 

ζιίςεζηλ νπθ έρνκελ, Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, ειέεζνλ εκάο.  

ηίρ. Αηλείηε απηόλ ελ θπκβάινηο επήρνηο, αηλείηε απηόλ ελ θπκβάινηο 

αιαιαγκνύ, Πάζα πλνή αηλεζάησ ηνλ Κύξηνλ.  

Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, κεζ' εκώλ γελνύ, άιινλ γαξ εθηόο ζνπ βνεζόλ, ελ 

ζιίςεζηλ νπθ έρνκελ, Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, ειέεζνλ εκάο.  
Δίηα ν πξώηνο Υνξόο 

Αηλείηε ηνλ Θεόλ ελ ηνηο Αγίνηο απηνύ.  
ν δεύηεξνο Υνξόο 

Αηλείηε απηόλ ελ ζηεξεώκαηη ηεο δπλάκεσο απηνύ.  
ΚαΗ πάιηλ νη δύν Υνξνί νκνύ, αξγόηεξνλ 

Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, κεζ' εκώλ γελνύ, άιινλ γαξ εθηόο ζνπ βνεζόλ, ελ 

ζιίςεζηλ νπθ έρνκελ, Κύξηε ησλ Γπλάκεσλ, ειέεζνλ εκάο.  
ΑΝΑΓΝΧΣΖ:  

Γόμα...  

Κύξηε, εη κε ηνπο Αγίνπο ζνπ είρνκελ πξεζβεπηάο, θαη ηελ αγαζόηεηά ζνπ 

ζπκπαζνύζαλ εκίλ, πσο εηνικώκελ, ώηεξ, πκλήζαί ζε, νλ επινγνύζηλ απαύζησο 

Άγγεινη; Καξδηνγλώζηα, θείζαη ησλ ςπρώλ εκώλ.  

Καη λπλ... Θενηνθίνλ 

Πνιιά ηα πιήζε ησλ εκώλ, Θενηόθε, πηαηζκάησλ, πξνο ζε θαηέθπγνλ, Αγλή, 

ζσηεξίαο δεόκελνο, Δπίζθεςαη ηελ αζζελνύζάλ κνπ ςπρήλ, θαη πξέζβεπε ησ Τηώ 

ζνπ θαη Θεώ εκώλ, δνζήλαί κνη ηελ άθεζηλ, σλ έπξαμα δεηλώλ, κόλε επινγεκέλε.  
Καη ςάιιεη ν α' Υνξόο, ην 

Παλαγία Θενηόθε, ηνλ ρξόλνλ ηεο δσήο κνπ, κε εγθαηαιίπεο κε, αλζξσπίλε 

πξνζηαζία, κε θαηαπηζηεύζεο κε, αιι' απηή αληηιαβνύ, θαη ειέεζόλ κε. 
Καη ν β' Υνξόο 
Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμνλ κε ππό ηελ 



ζθέπελ ζνπ.  

Κύξηε έιέεζνλ κ' 

Ο ελ παληί θαηξώ θαη πάζε ώξα ελ νπξαλώ θαη επί γεο πξνζθπλνύκελνο θαη 

δνμαδόκελνο Υξηζηόο ν Θεόο, ν καθξόζπκνο, ν πνιπέιενο, ν πνιπέζπιαγρλνο, ν 

ηνπο δηθαίνπο αγαπώλ θαη ηνπο ακαξησινύο ειεώλ, ν πάληαο θαιώλ πξνο 

ζσηεξίαλ δηά ηεο επαγγειίαο ησλ κειιόλησλ αγαζώλ , απηόο. Κύξηε, πξόζδεμαη 

θαη εκώλ ελ ηε ώξα ηαύηε ηαο εληεύμεηο θαη ίζπλνλ ηελ δσήλ εκώλ πξνο ηαο 

εληνιάο ζνπ. Σαο ςπράο εκώλ αγίαζνλ, ηα ζώκαηα άγληζνλ , ηνπο ινγηζκνύο 

δηόξζσζνλ, ηαο ελλνίαο θάζαξνλ θαη ξύζαη εκάο από πάζεο ζιίςεσο, θαθώλ θαη 

νδύλεο. Σείρηζνλ εκάο αγίνηο ζνπ Αγγέινηο, ίλα ηε παξεκβνιή απηώλ 

θξνπξνύκελνη θαη νδεγνύκελνη θαηαληήζσκελ εηο ηελ ελόηεηα ηεο πίζηεσο θαη 

εηο ηελ επίγλσζηλ ηεο απξνζίηνπ ζνπ δόμεο, όηη επινγεηόο εη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ. 

Κύξηε ειέεζνλ (3) 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Σελ ηηκησηέξαλ ησλ Υεξνπβείκ, θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθείκ, ηελ 

αδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ, ζε κεγαιύλνκελ.  

Δλ νλόκαηη Κπξίνπ, επιόγεζνλ Παηεξ. 

 ΗΔΡΔΤ 

Ο Θεόο νηθηηξήζαη εκάο, θαη επινγήζαη εκάο, επηθάλαη ην πξόζσπνλ απηνύ εθ' 

εκάο θαη ειεήζαη εκάο 
Καη πνηνύκελ ηαο ηξείο κεγάιαο κεηαλνίαο, Δίζ' νύησ, ιέγνκελ θαζ' εαπηνύο θαη έλα ζηίρνλ ηεο 

Δπρήο ηνπ Οζίνπ Δθξαίκ.  

Κύξηε, θαη Γέζπνηα ηεο δσήο κνπ, πλεύκα αξγίαο, πεξηεξγίαο, θηιαξρίαο, θαη 

αξγνινγίαο κε κνη δσο.  

Πλεύκα δε ζσθξνζύλεο, ηαπεηλνθξνζύλεο, ππνκνλήο θαη αγάπεο, ράξηζαί κνη 

ησ ζσ δνύισ.  

Ναη, Κύξηε Βαζηιεύ, δώξεζαί κνη ηνπ νξάλ ηα εκά πηαίζκαηα, θαη κε 

θαηαθξίλεηλ ηνλ αδειθόλ κνπ, όηη επινγεηόο εη, εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

Ακήλ.  
Μεηά δε ηαύηαο, εηέξαο κηθξάο ηβ' ιέγνληεο θαζ' εθάζηελ, ην "Ο Θεόο, ηιάζζεηί κνη ησ 

ακαξησιώ, θαη ειέεζόλ κε." θαη πάιηλ κεηάλνηαλ κεγάιελ, θαη ηνλ ηειεπηαίνλ ζηίρνλ ηεο 

αλσηέξσ Δπρήο.  

Ναη, Κύξηε Βαζηιεύ, δώξεζαί κνη ηνπ νξάλ ηα εκά πηαίζκαηα, θαη κε 

θαηαθξίλεηλ ηνλ αδειθόλ κνπ, όηη επινγεηόο εη, εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

Ακήλ.  

  
ΣΡΗΑΓΗΟΝ 

Άγηνο ν Θεόο, Άγηνο ηζρπξόο, Άγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. [3] 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  



Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε, ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ. Γέζπνηα, 

ζπγρώξεζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ. Άγηε, επίζθεςαη θαη ίαζαη ηαο αζζελείαο εκώλ, 

έλεθελ ηνπ νλόκαηνο ζνπ.   

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκα ζνπ, ειζέησ ε βαζηιεία 

ζνπ, γελεζήησ ην ζέιεκα ζνπ, σο ελ νπξαλώ, θαη επί ηεο γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ 

ηνλ επηνύζηνλ δόο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο 

αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ, θαη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκόλ, αιιά ξύζαη 

εκάο από ηνπ πνλεξνύ.  

 ΗΔΡΔΤ 

ηη ζνπ εζηηλ ε βαζηιεία θαη ε δύλακηο θαη ε δόμα, ηνπ Παηξόο, θαη ηνπ Τηνύ, 

θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. 

Κύξηε ειέεζνλ (12)  

Καη ζώζνλ θαη βνήζεζνλ εκαο Παλαγηα Παξζέλε 

Άζπηιε, ακόιπληε, άθζνξε, άρξαληε, αγλή Παξζέλε, Θεόλπκθε Γέζπνηλα, ε 

Θεόλ Λόγνλ ηνηο αλζξώπνηο ηε παξαδόμσ ζνπ θπήζεη ελώζαζα θαη ηελ 

απσζζείζαλ θύζηλ ηνπ γέλνπο εκώλ ηνηο νπξαλίνηο ζπλάςαζα, ε ησλ 

απειπηζκέλσλ κόλε έιπηο θαη ησλ πνιεκνπκέλσλ βνήζεηα, ε εηνίκε αληίιεςηο 

ησλ εηο ζε πξνζηξερόλησλ, θαη πάλησλ ησλ Υξηζηηαλώλ ην θαηαθύγηνλ, κε 

βδειύμε κε ηνλ ακαξησιόλ, ηνλ ελαγή, ηνλ αηζρξνίο ινγηζκνίο θαη ιόγνηο θαη 

πξάμεζηλ όινλ εκαπηόλ αρξεηώζαληα, θαη ησλ εδνλώλ ηνπ βίνπ, ξαζπκία γλώκεο, 

δνύινλ γελόκελνλ, αιι' σο ηνπ θηιαλζξώπνπ Θενύ Μήηεξ, θηιαλζξώπσο 

ζπιαγρλίζεηη επ' εκνί ησ ακαξησιώ θαη αζώησ, θαη δέμαη κνπ ηελ εθ ξππαξώλ 

ρεηιέσλ πξνζθεξνκέλελ ζνη δέεζηλ, θαη ηνλ ζνλ Τηόλ , θαη εκώλ Γεζπόηελ θαη 

Κύξηνλ, ηε κεηξηθή ζνπ παξξεζία ρξσκέλε δπζώπεζνλ, ίλα άλνημε θακνί ηα 

θηιάλζξσπα ζπιάγρλα ηεο απηνύ αγαζόηεηνο θαη, παξηδώλ κνπ ηα αλαξίζκεηα 

πηαίζκαηα, επηζηξέςε κε πξνο κεηάλνηαλ θαη ησλ απηνύ εληνιώλ εξγάηελ 

δόθηκνλ αλαδείμε κε. Καη πάξεζν κνη αεί σο ειεήκσλ θαη ζπκπαζήο θαη 

θηιάγαζνο, ελ κελ ησ παξόληη βίσ ζεξκή πξνζηάηηο θαη βνεζόο, ηαο ησλ ελαληίσλ 

εθόδνπο απνηεηρίδνπζα θαη πξνο ζσηεξίαλ θαζνδεγνύζα κε, θαη ελ ησ θαηξώ ηεο 

εμόδνπ κνπ ηελ αζιίαλ κνπ ςπρήλ πεξηέπνπζα θαη ηαο ζθνηεηλάο όςεηο ησλ 

πνλεξώλ δαηκόλσλ πόξξσ απηήο απειαύλνπζα, ελ δε ηε θνβεξά ήκεξα ηεο 

θξίζεσο, ηεο αησλίνπ κε ξπνκέλε θνιάζεσο, θαη ηεο απνξξήηνπ δόμεο ηνπ ζνπ 

Τηνύ θαη Θενύ εκώλ θιεξνλόκνλ κε απνδεηθλύνπζα. 'Ζο θαη ηύρνηκη, Γέζπνηλα 

κνπ, ππεξαγία Θενηόθε, δηα ηεο ζεο κεζηηείαο θαη αληηιήςεσο, ράξηηη θαη 

θηιαλζξσπία ηνπ κνλνγελνύο Τηνύ, ηνπ Κπξίνπ θαη Θενύ θαη σηήξνο εκώλ 

Ηεζνύ Υξηζηνύ, σ πξέπεη πάζα δόμα, ηηκή θαη πξνζθύλεζηο, ζπλ ησ αλάξρσ 

απηνύ Παηξί θαη ησ παλαγίσ θαη αγαζώ θαη δσνπνηώ απηνύ Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί 

θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ . Ακήλ. 

Καη δνο εκίλ, Γέζπνηα, πξνο ύπλνλ απηνύζηλ , αλάπαπζηλ ζώκαηνο θαη ςπρήο, 

θαη δηαθύιαμνλ εκάο από ηνπ δνθεξνύ ύπλνπ ηεο ακαξηίαο θαη από πάζεο 

ζθνηεηλήο θαη λπθηεξηλήο εδππαζείαο. Παύζνλ ηαο νξκάο ησλ παζώλ , ζβέζνλ ηα 



πεππξσκέλα βέιε ηνπ πνλεξνύ ηα θαζ' εκώλ δνιίσο θηλνύκελα. Σαο ηεο ζαξθόο 

εκώλ επαλαζηάζεηο θαηάζηεηινλ θαη παλ γεώδεο θαη πιηθόλ εκώλ θξόλεκα 

θνίκηζαλ. Καη δώξεζαη εκίλ, νΘεόο, γξήγνξνλ λνπλ, ζώθξνλα ινγηζκόλ, θαξδίαλ 

λήθνπζαλ , ύπλνλ ειαθξόλ θαη πάζεο ζαηαληθήο θαληαζίαο απειιαγκέλνλ. 

Γηαλάζηεζνλ δε εκάο ελ ησ θαηξώ ηεο πξνζεπρήο εζηεξηγκέλνπο ελ ηαηο εληνιαίο 

ζνπ θαη ηελ κλήκελ ησλ ζσλ θξηκάησλ ελ εαπηνίο απαξάζξαπζηνλ έρνληαο. 

Παλλύρηνλ εκίλ ηελ ζελ δνμνινγίαλ ράξηζαη εηο ην πκλείλ θαη επινγείλ θαη 

δνμάδεηλ ην πάληηκνλ θαη κεγαινπξεπέο όλνκα ζνπ, ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη 

ηνπ αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Τπεξέλδνμε, αεηπάξζελε, επινγεκέλε Θενηόθε, πξνζάγαγε ηελ εκεηέξαλ 

πξνζεπρήλ ησ Τηώ ζνπ θαη Θεώ εκώλ , θαη αίηεζαη ίλα ζώζε δηα ζνπ ηαο ςπράο 

εκώλ. 

Ζ ειπίο κνπ ν Παηήξ, θαηαθπγή κνπ ν Τηόο, ζθέπε κνπ ην Πλεύκα ην άγηνλ, 

Σξηάο αγία, δόμα ζνη. 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμόλ κε ππό ηελ 

ζθέπελ ζνπ. 

Δπi ζoί ραίξεη, Κεραξηησκέλε, πάζα ε θηίζηο. Αγγέισλ ην ζύζηεκα θαη 

αλζξώπσλ ην γέλνο, εγηαζκέλε λαέ θαη παξάδεηζε ινγηθέ, παξζεληθόλ θαύρεκα, 

εμ εο Θεόο εζαξθώζε θαη παηδίνλ γέγνλελ, ν πξν αηώλσλ ππάξρσλ Θεόο εκώλ, 

ηελ γαξ ζελ κήηξαλ ζξόλνλ επνίεζε, θαη ηελ ζελ γαζηέξα πιαηπηέξαλ νπξαλώλ 

απεηξγάζαην. Δπί ζνη ραίξεη, Κεραξηησκέλε, πάζα ε θηίζηο δόμα ζνη. 

Άγηε Άγγειε, ν εθεζηώο ηεο άζιηαο κνπ ςπρήο θαη ηαιαίπσξνπ κνπ δσήο, κε 

εγθαηαιίπεο κε ηνλ ακαξησιόλ, κεδέ απνζηήο απ εκνύ δηα ηελ αθξαζίαλ κνπ, κε 

δώεο ρώξαλ ησ πνλεξώ δαίκνλη θαηαθπξηεύζαί κνπ ηε θαηαδπλαζηεία ηνπ 

ζλεηνύ ηνπ ηνύηνπ ζώκαηνο, θξάηεζνλ ηεο αζιίαο θαη παξεηκέλεο ρεηξόο κνπ, θαη 

νδήγεζαλ κε εηο νδόλ ζσηεξίαο. Ναη, Άγγειε ηνπ Θενύ, ν θύιαμ θαη ζθεπαζηήο 

ηεο αζιίαο κνπ ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο, πάληα κνη ζπγρώξεζνλ, όζα ζνη έζιηςα 

πάζαο ηαο εκέξαο ηεο δσήο κνπ, θαη εί ηη ήκαξηνλ ηελ ζήκεξνλ εκέξαλ, 

ζθέπαζόλ κε ελ ηε παξνύζε λπθηί θαη δηαθύιαμόλ κε από πάζεο επήξεηαο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ίλα κε ελ ηίλη ακαξηήκαηη παξνξγίζσ ηνλ Θεόλ, θαη πξέζβεπε ππέξ 

εκνύ πξνο ηνλ Κύξηνλ, ηνπ επηζηεξίμαη κε ελ ησ θόβσ απηνύ, θαη άμηνλ αλαδείμαη 

κε δνύινλ ηεο απηνύ αγαζόηεηνο. Ακήλ. 

 
Καηά ηελ πξώηελ εβδνκάδα ησλ Νεζηεηώλ [από ηεο Γεπηέξαο (Καζαξάο)] επζύο ν Ηεξεύο 

αλαγηλώζθεη, από ηεο Χξαίαο Πύιεο, ην ηεο εκέξαο Δπαγγέιηνλ [ηεο Παλλπρίδνο].  

ΙΕΡΕΤ: Και ςπέπ ηος καηαξιωθήναι ημάρ ηηρ ακποάζεωρ ηος αγίος Εςαγγελίος, 

Κύπιον ηον Θεόν ημών ικεηεύζωμεν.  

ΥΟΡΟ: Κύπιε, ελέηζον (γ').  

οθία. Οπθοί. Ακούζωμεν ηος αγίος Εςαγγελίος.  

ΙΕΡΕΤ: Ειπήνη πάζι.  

ΥΟΡΟ: Και ηω Πνεύμαηί ζος.  

ΙΕΡΕΤ:Εκ ηού καηά [.....] αγίος Εςαγγελίος ηο ανάγνωζμα. Ππόζσωμεν.  

ΥΟΡΟ: Δόξα ζοι, Κύπιε, δόξα ζοι. 
ΙΕΡΕΤ 



Σο Εςαγγέλιον. 

ΥΟΡΟ: Δόξα ζοι, Κύπιε, δόξα ζοι.  

ΗΔΡΔΤ: Δηξήλε πάζη.  

ΥΟΡΟ: Καη ηώ πλεύκαηί ζνπ.  

ΗΔΡΔΤ:  Σαο θεθαιάο εκώλ ησ Κπξίσ θιίλσκελ.  

ΥΟΡΟ:  όη, Κύξηε.  
ΗΔΡΔΤ  

Γέζπνηα πνιπέιεε, Κύξηε, Ηεζνύ Υξηζηέ, ν Θεόο εκώλ, πξεζβείαηο ηεο 

παλαρξάληνπ Γεζπνίλεο εκώλ Θενηόθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, δπλάκεη ηνπ 

ηηκίνπ θαη δσνπνηνύ ηαπξνύ, πξνζηαζίαηο ησλ ηηκίσλ επνπξαλίσλ Γπλάκεσλ 

Αζσκάησλ, ηθεζίαηο ηνπ ηηκίνπ θαη ελδόμνπ Πξνθήηνπ, Πξνδξόκνπ θαη 

Βαπηηζηνύ Ησάλλνπ, ηώλ αγίσλ, ελδόμσλ θαί παλεπθήκσλ Απνζηόισλ, ηώλ 

αγίσλ, ελδόμσλ θαη θαιιηλίθσλ Μαξηύξσλ, ησλ oζίσλ θαη ζενθόξσλ Παηέξσλ 

εκώλ, ησλ αγίσλ θαη δηθαίσλ ζενπαηόξσλ Ησαθείκ θαη Αλλεο, θαη πάλησλ ζνπ 

ησλ Αγίσλ,  Δππξόζδεθηνλ πνίεζνλ ηελ δέεζηλ εκώλ,  

Γώξεζαη εκίλ ηελ άθεζηλ ησλ παξαπησκάησλ εκώλ,  

θέπαζνλ εκάο ελ ηε ζθέπε ηώλ πηεξύγσλ ζνπ  

Απνδίσμνλ αθ' εκώλ πάληα ερζξόλ θαί πνιέκηνλ,  

Δηξήλεπζνλ ήκώλ ηελ δσήλ,  

Κύξηε, ειέεζνλ εκάο θαη ηνλ θόζκνλ ζνπ, θαη ζώζνλ ηαο ςπράο εκώλ, σο 

αγαζόο θαη θηιάλζξσπνο.  

Αλαγλώζηεο Ακήλ.  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ. Ακήλ.  

Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.  

Πάηεξ Άγηε επιόγεζνλ. 
ΗΔΡΔΤ 

Γόμα νη ν Θεόο, ε ειπίο εκώλ, Κύξηε, δόμα νη. 

Υξηζηόο ν αιεζηλόο Θεόο εκώλ, ηαηο πξεζβείαηο ηεο παλαρξάληνπ θαη 

παλακώκνπ αγίαο Απηνύ κεηξόο, ησλ αγίσλ, ελδόμσλ θαη παλεπθήκσλ 

Απνζηόισλ, ηνπ αγίνπ ελδόμνπ Μεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ ηνπ Σξνπαηνθόξνπ 

(ηήο εκέξαο) θαη πάλησλ ηνλ Αγίσλ, ειέεζαη θαη ζώζαη εκάο, σο αγαζόο θαη 

θηιάλζξσπνο θαη ειεήκσλ Θεόο. 

Δπμώκεζα ππέξ εηξήλεο ηνπ θόζκνπ.  
ΥΟΡΟ 

Κύξηε ειέεζνλ. [θαη κεηά από θάζε αίηεζε] 

Τπεξ ησλ επζεβώλ θαη νξζνδόμσλ Υξηζηηαλώλ.  

Τπέξ ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ εκώλ (δείλνο) θαη πάζεο ηεο ελ Υξηζηώ εκώλ 

αδειθόηεηνο.  



Τπέξ ηνπ επζεβνύο εκώλ έζλνπο.  

Τπέξ επνδώζεσο θαη εληζρύζεσο ηνπ θηινρξίζηνπ ζηξαηνύ.  

Τπεξ ησλ απνιεηθζέλησλ παηέξσλ, θαη αδειθώλ εκώλ.  

Τπεξ ησλ δηαθνλνύλησλ θαη δηαθνλεζάλησλ εκίλ.  

Τπέξ ησλ κηζνύλησλ θαη αγαπώλησλ εκάο.  

Τπεξ ησλ εληεηιακέλσλ εκίλ ηνηο αλαμίνηο εύρεζζαη ππέξ απηώλ.  

Τπέξ αλαξξύζεσο ησλ αηρκαιώησλ.  

Τπεξ ησλ ελ ζαιάζζε θαιώο πιεόλησλ.  

Τπέξ ησλ ελ αζζελείαηο θαηαθεηκέλσλ.  

Δπμώκεζα θαη ππέξ επθνξίαο ησλ θαξπώλ ηεο γεο.  

Καί ππέξ πάλησλ ησλ πξναλαπαπζακέλσλ παηέξσλ θαη αδειθώλ εκώλ, ησλ 

ελζάδε επζεβώο θεηκέλσλ, θαη απαληαρνύ Οξζνδόμσλ.  

Δίπσκελ θαη ππέξ εαπηώλ, ην Κύξηε, ειέεζνλ. (γ')  
 Καί ιακβάλνπζη πάληεο ζπγρώξεζηλ παξά ηνύ Πξνεζηώηνο ή ηνύ Ηεξέσο, αζπαδόκελνη ηήλ 

δεμηάλ απηνύ. Δθ' όζνλ δε γίλεηαη ν αζπαζκόο, ςάιιεηαη ππό ηνπ β' Υνξνύ: 

Σε κελ Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή εζπέξαο.  

 

Ήρνο β' ηε εθ ηνύ μύινπ 

Πάλησλ πξνζηαηεύεηο, Αγαζή, ησλ θαηαθεπγόλησλ ελ πίζηεη ηε θξαηαηά ζνπ 

ρεηξί, άιιελ γαξ νπθ έρνκελ ακαξησινί πξνο Θεόλ, ελ θηλδύλνηο θαη ζιίςεζηλ, αεί 

κεζηηείαλ, νη θαηά Θενύ ηνπ θακπηόκελνη ππό πηαηζκάησλ, πνιιώλ, Μήηεξ ηνπ 

Τςίζηνπ, όζελ ζνη πξνζπίπηνκελ, Ρύζαη πάζεο πεξηζηάζεσο ηνπο δνύινπο ζνπ. 
Σε δε Σξίηε εζπέξαο θαη ηε Πέκπηε ςάιιεηαη, ην 

Ήρνο α' 

θαγήλ ζνπ ηελ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, όδπξνκέλε έβόα ζνη 

Σέθλνλ γιπθύηαηνλ, πσο αδίθσο ζλήζθεηο; πσο ησ μύισ θξέκαζαη, ν πάζαλ γελ 

θξεκάζαο ηνηο ύδαζη; Με ιίπεο κόλελ κε, Δπεξγέηα πνιπέιεε, ηελ Μεηέξα θαη 

δνύιελ ζνπ δένκαη. 
ΗΔΡΔΤ 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ, ν Θεόο εκώλ, 

ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο.  

ΥΟΡΟ: Ακήλ  
Ούηνο ν ηύπνο θαη ε ηάμηο ηνπ Μ. Απνδείπλνπ νθείιεη γίλεζζαη θαηά πάζαλ ηελ αγίαλ θαη κεγάιελ 

Σεζζαξαθνζηήλ κέρξη ηεο Μεγάιεο Σξίηεο εζπέξαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ Δπαγγειίσλ, άηηλα κόλνλ 

δηα ηελ α' εβδνκάδα εηζίλ σξηζκέλα, ηε δε Μ. Γεπηέξα θαη ηε Μ. Σξίηε εζπέξαο, αληί ηνπ 

Καλόλνο ηεο Θενηόθνπ, ςάιινληαη ηα Σξηώδηα ηνπ Απνδείπλνπ, θαη εηο ην ηέινο ην, «θαγήλ ζνπ 

ηελ άδηθνλ Υξηζηέ... ».  

Οη ελ ηνίο ηεξνίο Μνλαζηεξίνηο θαη Ζζπραζηεξίνηο ιαβόληεο ζπγρώξεζηλ από ηνπ Πξνεζηώηνο, 

απέξρνληαη ελ ηνηο θειιίνηο απηώλ έλζα ιέγνπζη θαη ηελ Δπρήλ ηαύηελ.  

Σνηο κηζνύζη θαη αδηθνύζηλ εκάο ζπγρώξεζνλ, Κύξηε, ηνηο αγαζνπνηνύζηλ 

αγαζνπνίεζνλ, ηνηο αδειθνίο θαη νηθείνηο εκώλ, ράξηζαη ηα πξνο ζσηεξίαλ 

αηηήκαηα, θαη δσήλ ηελ αηώληνλ, ηνπο ελ αζζελεία επίζθεςαη, θαη ίαζηλ δώξεζαη, 

ηνπο ελ ζαιάζζε θπβέξλεζνλ, ηνηο ελ όδνηπνξίαηο ζπλόδεπζνλ, ησ Βαζηιεί 

ζπκκάρεζνλ, ηνηο δηαθνλνύζη, θαη ειενύζηλ εκάο, ακαξηηώλ άθεζηλ δώξεζαη, ηνηο 



εληεηιακέλνηο εκίλ ηνηο αλαμίνηο εύρεζζαη ππέξ απηώλ, ζπγρώξεζνλ θαη ειέεζνλ 

θαηά ην κέγα ζνπ έιενο, Μλήζζεηη, Κύξηε, πάλησλ ησλ πξνθεθνηκεκέλσλ 

παηέξσλ θαη αδειθώλ εκώλ θαη αλάπαπζνλ απηνύο, έλζα επηζθνπεί ην θσο ηνπ 

πξνζώπνπ ζνπ, Μλήζζεηη, Κύξηε, ησλ αδειθώλ εκώλ ησλ αηρκαιώησλ, θαί 

ιύηξσζαη απηνύο από πάζεο πεξηζηάζεσο, Μλήζζεηη, Κύξηε, ησλ 

θαξπνθνξνύλησλ θαη θαιιηεξγνύλησλ ελ ηαηο αγίαηο ζνπ Δθθιεζίαηο, θαη δνο 

απηνίο ηα πξνο ζσηεξίαλ αηηήκαηα, θαη δσήλ ηελ αηώληνλ, Μλήζζεηη, Κύξηε, θαη 

εκώλ ησλ ηαπεηλώλ θαη ακαξησιώλ θαη αλαμίσλ δνύισλ ζνπ θαη θώηηζνλ εκώλ 

ηνλ λνπλ ησ θσηί ηεο γλώζεώο ζνπ θαη νδήγεζνλ ήκάο ελ ηε ηξίβσ ησλ εληνιώλ 

ζνπ, πξεζβείαηο ηεο παλαρξάληνπ ζνπ Μεηξόο, Γεζπνίλεο εκώλ Θενηόθνπ, θαη 

αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, θαη πάλησλ ζνπ ησλ Αγίσλ, όηη επινγεηόο εη, εηο πάληαο 

ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ.  
 


